BIOGRAFIE JORIS TEEPE – KORTE VERSIE
JORIS TEEPE (contrabas en basgitaar) groeide op in Den Haag en woont sinds 1992 in New York. Sinds
2013 is hij ook in Amsterdam woonachtig en heeft hij dus een thuisbasis in beide steden.
Hij heeft gewerkt met vele bekende en zelfs legendarische musici waaronder Benny Golson, Barry
Harris, Bobby Watson, Sonny Fortune, Tom Harrell, Chris Potter, Billy Hart en Randy Brecker. Het meest
opzienbarende wapenfeit was zijn 9 jarige verbintenis met Rashied Ali (John Coltrane’s laaste drummer),
met wie hij 4 CDs opnam en 9 jaar over de wereld toerde tot de drummer overleed in 2009. In 2004
werd Teepe genomineerd voor de Bird Award in de categorie ‘Artist deserving wider recognition’.
Joris Teepe leidt al 30 jaar zijn eigen groepen en heeft 19 CD’s opgenomen onder zijn eigen naam. Zijn
16e CD is getiteld “In The Spirit of Rashied Ali”, ook weer met bekende artiesten uit New York. Deze CD
werd genomineerd voor een Edison (2019) en met deze groep speelde hij ook weer op North Sea Jazz
2019. Teepe staat bekend als betrouwbare, sterke en virtuoze bassist in trio’s zonder piano. Net voor de
corona lockdown in 2020 nam hij een nieuwe CD op met Don Braden, deze keer met gast drummers
Louis Hayes en Jeff ‘Tain’ Watts. Tijdens de lockdown nam hij in Nederland een CD op met drummer
John Engels en saxofonist Benjamin Herman.
Teepe schreef meer dan 100 eigen composities, waaronder meerdere grote werken voor
symfonieorkest, maar ook voor jazz quartet met symfonieorkest; en zelfs voor symfonieorkest met big
band & koor. Hij heeft ook zijn eigen Big Band in New York die uitsluitend door Joris gecomponeerde (en
gearrangeerde) werken speelt. Hij voert dit repertoire ook regelmatig uit als gastsolist bij andere big
bands over de hele wereld.
Teepe heeft ook naam gemaakt als platenproducer en is zeer actief in het jazz onderwijs. Hij geeft
masterclasses over de hele wereld en is artistiek leider van de jazzopleiding aan het Prins Claus
Conservatorium in Groningen, waarvoor hij elke week een bekende New Yorkse jazzartiest naar
Groningen laat overvliegen. Van 2008 tot 2012 was Teepe adjunct professor op Queens College, een van
de toonaangevende conservatoria in New York.
Creativiteit is kenmerkend voor de muziek van deze New Yorkse Nederlander. Zijn swingende grooves
en unieke internationale ervaring staan garant voor een spannend concert voor het publiek en ook voor
hemzelf!

